
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU          

POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH  

ZA KREPITEV  ZDRAVJA  V  ŠOLSKEM  LETU  2019/20 

 

Naziv vrtca:     VRTCI OBČINE MORAVSKE TOPLICE 

Kraj:                     DOLGA ULICA 29 A, 9226 MORAVSKE TOPLICE 

Enota vrtca:         ENOTA MORAVSKE TOPLICE 

Skupina: ODDELEK 4-5 LET 

Starost otrok:      4-5 LET       

 

Izvajalki:  

 vzgojiteljica:      NINA KODBA VEREŠ                                               

 pomočnica vzgojiteljice:    JOŽICA BALAJC                                                 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. GIBANJE – POHOD S STARIMI STARŠI 

V Tednu otroka smo povabili stare starše na pohod po Trim stezi v Moravskih Toplicah. 

Dolžina poti je bila prilagojena starosti otrok. Ustavili smo se na postajah, ki smo jih 

prilagodili. Na prvi postaji smo starim starše prikazali jutranji pozdrav v vrtcu (Dobro jutro, 

dober dan, oh kako sem še zaspan. Ti in jaz, jaz in ti, prebudimo zdaj se vsi. Tralala, tralala, 

ploskajmo, kar se le da. Hopsasa, hopsasa, skočimo, kar se le da. Jajaja, jajaja, kimajmo, kar 

se le da. Rompom sem, rompom tja, udarjajmo, kar se le da) in jih povabili, da so se 

pridružili. Na drugi postaji smo prikazali medgeneracijski pozdrav (Tukaj je zemlja in tukaj 

nebo. Tukaj sem jaz in tukaj si ti. Dvoje oči, da vidim. Dvoje ušes, da slišim. Dvoje rok, da ti 

podam roko, prijatelj moj). Na treji postaji smo pa skupaj zapeli pesem Mi se imamo radi. 

Poglobili smo medgeneracijski odnos, ki je pomemben za fizično in mentalno zdravje. 

2. ZDRAVA PREHRANA – SAMOSTOJNA PRIPRAVA  

Igrali smo se trgovino, kjer so otroci nakupovali različno hrano. Otroci so razvrščali med 

zdravo in nezdravo prehrano (sadje, zelenjava, sladkarije,...). V visokih gredah smo posejali 

solato, opazovali kako raste, jo zalivali, mikali travo v gredi. Veliko pozornost smo namenili 

samostojni pripravi krožnika, pribora, skodelice, prtička za prehranjevanje. Vsakodnevno smo 

otroke seznanjali, poimenovali hrano pri obrokih. Otrok si je pri zajtrku sam izbral velikost 

kruha, količino zelenjave ali sadja, skodelico s čajem ali mlekom,.. Opazila sem, da so otroci 

pri prehranjevanju bolj uživali, ker so si sami izbrali količino hrane. Zabavno  jim je bilo, da 

so lahko sami šli od mize iskat več hrane, s pravilom, da pojejo, kolikor vzamejo. Naučili smo 

se, da pri obrokih ne tekmujemo in ne hitimo, ampak uživamo v prehranjevanju. Z lastno 

izbiro prehrane so otroci razvijali lastno osebnost in njihovo odgovornost do hrane. 

3. ČOFOTANJE PO LUŽAH 

Igra z vodo in blatom spodbuja razvoj domišljije, poveča samozavest in ima tudi terapevtski 

učinek. V dežju, ko so nastale luže, smo se odpravili čofotat. Zaščitili smo se s škornjami in  

 

 

 

 



 

 

dežniki. Igranje otrok v lužah in blatu je prispevalo k otrokovi razbremenitvi in sprostitvi. 

Občutek dežnih kapljic na koži je naravnost terapevtski. Lužica ponuja priložnost za 

domišljijo, vedno lahko nekaj zgradijo, raziščejo, kar spodbuja domišljijo in um. Igra z vodo 

lahko otroku pomaga, da se znebi raznih frustracij, voda ima lahko tudi terapevtski učinek 

(skakanje po luži, škropljenje ali pljuskanje z vejico). Luže niso ravno vsakdanja stvar, zato so 

lahko prava majhna pustolovščina, v katero ni težko zvabiti otroka. 

4. PRAVLJIČNA JOGA 

Skozi celo leto smo izvajali jogo za malčke. Pomembno se mi je zdelo, da se otroci čim prej 

in čim lažje naučijo umiriti, zadihati, ozavestiti, da ne pozabijo nase, na svoj ustvarjalni svet 

in svoje meje. Pri pravljični jogi smo spoznavali osnove in imena asan, ki so bila prilagojena 

njihovi starosti in dojemanju. Ko je zjutraj vzhajalo sonce, smo na terasi vrtca izvajali jutranji 

pozdrav soncu, prilagojen starostni otrok. Pozitivni učinek se je na otrocih pokazal na 

motoričnih in koordinacijskih spretnostih, nadzoru nad čustvi in njihovo umirjanje (boljše 

spanje, manj čustvenih izbruhov,...), zavedanju in obvladovanju telesa, ustvarjalnosti,... 

5.  GOZDNA IGRALNICA 

V gozdni igralnici smo se z otroki odmaknili od vsakdanjega načina igre in življenja v vrtcu. 

Pri doseganju ciljev sem sledila in upoštevala kurikul za vrtce, prav tako pa sem upoštevala 

otrokove razvojne sposobnosti in njihove potrebe, interese,… To je način, ki otrokom pomaga 

pri raziskovanju, samozavesti, ustvarjalnosti, krepi socialne odnose, samozaupanje in še 

veliko drugega. Otroci gozd spoznavajo na različne načine in z uporabo vseh čutil, zavedajo 

se pomena izkustvenega učenja. Gozd s svojim raznolikim terenom in materialom otroke 

spodbuja h gibanju, ustvarjanju in razmišljanju. Otroke sem snemala fotografirala, kasneje 

smo fotografije postavili na pano v oddelku, kjer smo se pogovarjali ob fotografijah. Opazila 

sem, da so se otroci prav vsak dan ustavili ob fotografijah. Prav posebni spomini so se 

ustvarjali ob pogledu posnetkov iz gozda. Ogled posnetkov jih je zelo motiviral. Še kasneje, 

ko smo šli mimo majhnega gozda, so spraševali, govorili o gozdni igralnici. 

 

 


